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 الجدول الزمني المؤقت لإلجتماعات والمناسبات
 

الدورة السنوية الخمسون  
) AALCOللمنظمة اإلستشارية القانونية اآلسيوية اإلفريقية (

  CINNAMON LAKESIDEفي فندق 
 

كولومبو، سريالنكا 
) 2011  تموز / يوليو1 – حزيران / يونيو 26(

 
 2011 يونيو 26يوم االحد، 

 
 7.30 – صباحاً 10.00
مساءاً 

التسجيل 

 مجموعة األشخاص –) AALCOاالجتماع التحضيري للمنظمة ( مساءاً 6.30  – مساءاً 4.30
 حسب التأكيدات من المدعوين، في فندق –) EPGالكبار (

Cinnamon Lakeside .
) مع AALCOاجتماع رؤساء الوفود والسكرتير العام للمنظمة ( مساءا  7.30

تقديم المؤجز معالي الرئيس القادم للدورة السنوية الخمسون (
. لرؤساء الوفود حول األحداث الرئيسية للدورة

استقبال / مأدبة العشاء لرؤساء الوفود يقيمها السكرتير العام  
 . Cinnamon Lakeisde في فندق  )AALCOللمنظمة (

 
 

  2011 يوينو 27يوم االثنين، 
 

التسجيل  صباحاً 9.30 – صباحاً 8.00
 11.15 – صباحاً 9.30

صباحاً 
الجلسة اإلفتتاحية 

، سعادة األستاذ البروفيسور د. رحمت محمدكلمة الترحيب من قبل  
السكرتير العام، للمنظمة. 

 بروفيسور في فخامة السيد جي.ايل. بيريسكلمة رئيسية من قبل  
القانون ووزير الشؤون الخارجية، جمهورية سريالنكا االشتراكية 
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الديمقراطية. 
) وزيرة MPفخامة السيد سيلينا اومبيشي كومباني (كلمة من قبل  

الشؤون الدستورية والقانونية، جمهورية تنزانيا المتحدة ورئيس 
). AALCOالدورة التاسع واألربعين للمنظمة (

، وزير العدل، قبل سعادة السيد رؤوف حاكممالحظات ترحيبية من  
الرئيس القادم للدورة جمهورية سريالنكا االشتراكية الديمقراطية، 

 السنوية الخمسون للمنظمة.
 محكمة العدل الدولية رئيس القاضي عويداكلمة من قبل السيد  
، رئيس فخامة الرئيس السيد راجاباكسىكلمة افتتاحية يقدمها  

جمهورية سريالنكا االشتراكية الديمقراطية 
، النائب سعادة السيد تان سري عبد الغني باتيلكلمة الشكر من قبل  

العام الماليزي ورئيس الدورة الثامن واألربعين للمنظمة 
)AALCO (

 11.30 – صباحاً 11.15
صباحاً 

رئيس فخامة الرئيس السيد راجاباكسى، التصوير الجماعي مع 
جمهورية سريالنكا االشتراكية الديمقراطية، رئيس الضيوف مع 

رؤساء الوفود وكبار الشخصيات اآلخرين  
 12.00 – صباحاً 11.30
مساءاً 

استراحة القهوة / الشائ 

 12.30 – مساءا 12.00
مساءا 

) AALCOاالجتماع االول لوفود دول أعضاء المنظمة (

- تبني جدول األعمال المؤقت والجدول الزمني المؤقت لالجتماعات  
والمناسبات 

- قبول األعضاء الجدد  
- قبول المراقبين  
- انتخاب الرئيس ونائب الرئيس  
- تشكيل لجنة الصياغة  
 - كلمة إفتتاحية من قبل سعادة السيد رئيس الدورة السنوية الخمسين 
  

االجتماع العام األول  مساءاً 1.15 – مساءاً 12.30
  
- البيانات العامة من قبل معالي الوزراء، رؤساء الوفود، الدول  

األعضاء، الدول غير األعضاء، المنظمات الدولية و األخرى 
- مأدبة الغداء  مساءاً 2.30 – مساءاً 1.15
- البيانات العامة (مستمر)  مساءاً 4.00 – مساءاً 2.30
- استراحة  القهوة / الشائ  مساءاً 4.30 – مساءاً 4.00
- البيانات العامة (مستمر)  مساءاً 6.00 مساءاً - 4.30
مأدبة العشاء الترحيبي من قبل معالي وزير الشؤون الخارجية،  مساءاً  7.30

 Mountجمهورية سريالنكا االشتراكية الديمقراطية في فندق 
Lavinia  

 



 3 

 
 2011 يونيو 28يوم الثالثاء، 

 
 10.30 – صباحا 9.00

صباحا 
االجتماع العام الثاني 

البيانات العامة (مستمر)  
 10.45 – صباحا 10.30
صباحا 

استراحة  القهوة / الشائ 

 1.30 – صباحا 10.45
مساءا 

االجتماع العام الثاني (مستمر) 

 11.15 – صباحا 10.45
صباحا 

): قاعدة البيانات التحضيرية IHL( الدولي  البشريالقانونتقديم "
المناقشات األولية حول معاهدة التصديق / االنضمام والتنفيذ الوطني 

من قبل الدول االعضاء للمنظمة". 
البيانات العامة (مستمر)  

 1.15 – صباحا 11.15
مساءاً 

) AALCOاالجتماع الثاني لوفود الدول األعضاء للمنظمة (

تقرير السكرتير العام حول اعمال المنظمة  
 2012اعتماد مشروع ميزانية -  
- اي مسألة أخرى  

- مأدبة الغداء  مساءا 3.00 – مساءا 1.30
جولة استطالعية، كولومبو  مساءاً 5.30 – مساءاً 3.30
مأدبة العشاء تقيمها حكومة اليابان  مساءاً 7.30

 
 

 2011 يونيو 29يوم األربعاء، 
 
 

 10.30 – صباحا 9.00
صباحا 

االجتماع العام الثالث 

 في دورتها الثاني والستين ILCتقرير  
 10.45 – صباحا 10.30
صباحا 

ميثاق األمم المتحدة حول الحصانة القضائية للدول وممتلكاتها- 
المادة اإلضافي المقترحة من قبل اليابان 

 11.00 – صباحا 10.45
صباحاً 

استراحة  القهوة / الشائ 

  
 1.00 – صباحا 11.00
مساءا 

االجتماع العام الرابع 

قانون البحار  
مأدبة الغداء  مساءاً  2.15 – مساءا 1.00
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االجتماع العام الخامس  مساءا 4.00 – مساءا 2.15
- ترحيل الفلسطينيين والممارسات اإلسرائيلية األخرى بما فيها  

الهجرة الجماعية واإلستيطان اليهودي في جميع األراضي المحتلة 
في انتهاك للقانون الدولي 

 - أشكال التعبير الفلكلوري وحمايته على الصعيد الدولي 
استراحة  القهوة / الشائ  مساءا 4.30 – مساءا 4.00
 جولة استطالعية مساءا 4.30
االستقبال/ مأدبة العشاء من قبل وزارة العدل، جمهورية سريالنكا  مساءاً 7.30

االشتراكية  الديمقراطية 
 

 1 جلسة –االجتماع الخاص الذي يستغرق لنصف يوم     2011 يونيو 30يوم الخميس، 
 

 12.30 – صباحاً 9.00
مساءا 

 –االتجار بالنساء / األطفال، العمال المهاجرين وحماية األطفال 
 1جلسة 

(تفاصيل جدول االعمال سوف تتوفر على موقع المنظمة  
)AALCO ًالحقا (

مأدبة الغداء  مساءا 1.45 – مساءا 12.30
االجتماع العام السادس  مساءاً 3.30 – صباحاً 1.45

  UNCITRAL- تقرير عن  
- البيئة والتنمية المستدامة  

استراحة  القهوة / الشائ  مساءاً 4.00 – مساءا 3.30
مأدبة العشاء من قبل إدارة سعادة السيد النائب العام، جمهورية  مساءاُ 7.30

  Waters Edgeسريالنكا االشتراكية الديمقراطية، في فندق 
 
 

 2011 يوليو 1يوم الجمعة، 
 

 10.30 – صباحاً 9.00
صباحاً 

 2 جلسة –االجتماع الخاص الذي يستغرق لنصف يوم 

التحكيم التجاري الدولي  
تفاصيل جدول االعمال سوف تتوفر على موقع المنظمة ( 

)AALCO ًالحقا ( 
 11.00 – صباحاً 10.30
صباحاً 

استراحة  القهوة / الشائ 

 12.30 – صباحاً 11.00
مساءاً 

التحكيم التجاري الدولي (مستمر) 

مأدبة الغداء / صالة الجمعة للوفود المسلمة  مساءاً 3.00 – مساءاً 12.30
) AALCOاالجتماع الثالث لوفود الدول األعضاء للمنظمة ( مساءاً 5.30 – مساءاً 3.00
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) AALCO- تقرير عن مركز البحوث والتدريب للمنظمة ( 
- تقرير رئيس لجنة الصياغة  
- تبني رسالة الشكر إلى فخامة رئيس جمهورية سريالنكا االشتراكية  

الديمقراطية 
- تعيين مكان الدورة السنوية الواحد والخمسين للمنظمة  

)AALCO (
- تبني القرارات وتقرير الجلسة  
  

االجتماع العام السابع و الجلسة الختامية  مساءاً 6.00 – مساءاً 5.30
كلمة الشكر من قبل  
- الدول األعضاء اآلسيوية  
- الدول األعضاء اإلفريقية  
- المنظمات الدولية  
 رئيس فخامة السيد رؤوف حاكم- المالحظات الختامية من قبل  

) AALCOالدورة السنوية الخمسين للمنظة (
البرنامج الثقافي ومأدبة العشاء الوداعي من قبل رئيس لجنة  مساءاً 7.30

 (سيتم تعيين المكان الحقاً )التنظيم الوطنية 
 
 

رحلة مجانية لكافة الوفود تنظمها الحكومة المضيفة (وزارة العدل  2011 يوليو 2يوم السبت، 
مجاملة) 

 


